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A Comissão Europeia está a organizar uma consulta
pública, que se prolongará ao longo de 12 semanas,
sobre as formas de mobilizar todos os europeus
para o combate às alterações climáticas.

QUEREMOS
QUE PARTICIPE
Como devemos educar, sensibilizar
e divulgar a informação;

Queremos
ouvir
as suas
ideias

Como devemos apoiar
determinadas ações, tanto
individuais como coletivas;
Que plataformas podemos
construir para partilharmos
ideias e nos inspirarmos uns
aos outros.

A Comissão irá criar, no quadro do Pacto Ecológico Europeu, um Pacto Europeu para o Clima que
reúna as regiões, as comunidades locais, a sociedade civil, as empresas e as escolas. O processo
contribuirá para uma mudança dos comportamentos, da pessoa individual às maiores multinacionais,
e para o lançamento de uma nova vaga de ações.

Quer obter mais
informações sobre a ação
climática na UE?

Onde poderá encontrar
notícias sobre as
alterações climáticas?

Sabe o que dizem os
cientistas sobre o clima?

Que medidas está
a tomar para proteger
o ambiente?

O seu empregador está
a ajudar no combate às
alterações climáticas?

Poderão a sua escola ou
o seu clube desportivo
fazer mais para poupar
energia?

Sabe o que as pessoas
estão a fazer para
tornarem as suas
cidades mais amigas do
ambiente?

Gostaria de saber o que
outras escolas estão
a fazer pelo clima?

Como é que as empresas
do seu setor estão
a reduzir a pegada
de carbono das suas
atividades?
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